Warszawa, 17.03.2014 r.
Komunikat prasowy
W 2014 roku Centrum Myśli Jana Pawła II planuje zrealizować kolejne projekty, które mają
na trwale zmienić kulturalną i duchową przestrzeń miasta. Najważniejsze z nich to: Kanonizacja
bł. Jana Pawła II, Skarb Solidarności, Festiwal Gorzkie Żale i 10-lecie programu stypendialnego
Miasta Stołecznego Warszawy.
Od lat realizujemy projekty, które pozwalają poznać i zrozumieć duchową spuściznę Papieża Polaka.
W tym roku chcemy zrobić kolejny krok: sprawić, aby Centrum Myśli Jana Pawła Drugiego stało się
miejscem rzeczywistego dialogu społecznego – mówi Norbert Szczepański, dyrektor Centrum.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk intelektualnych, reprezentujących różne poglądy, by
rozmawiać na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy z życia kultury, nauki, polityki i społeczeństwa.
Nowe projekty tj. Kanonizacja bł. Jana Pawła II i Skarb Solidarności oraz kontynuacja już realizowanych,
czyli Festiwal Gorzkich Żali i 10-lecie programu stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy zostały
przygotowane w oparciu o założenie, że dziedzictwo Jana Pawła II, w tym jego nauczanie na temat
wolności i solidarności pozostają istotnym kluczem do zrozumienia polskiej kultury i tradycji.
Kanonizacja bł. Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II jest organizatorem obchodów kanonizacji Jana Pawła II w Warszawie
w dniach 2-27 kwietnia 2014 r. Projekt rozpocznie czuwanie na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w 9. rocznicę śmierci Papieża oraz kampania społeczna pod hasłem „Jeśli szukasz źródła, idź pod
prąd”.
Zależy nam na przypomnieniu przekazu Jana Pawła II i Jego wezwania do podejmowania trudnej drogi
odnajdywania swojego człowieczeństwa, która zawsze wiąże się z nonkonformizmem, pójściem „pod
prąd” – tłumaczy Szymon Pulcyn, kierownik Działu Upowszechniania w CMJP2. Oczywiście, chcemy też
ponownie zaznaczyć, że Papież nie jest tylko postacią historyczną, ale człowiekiem, który wielokrotnie
odwiedzał Warszawę i w dobrze znanych miejscach wypowiadał słowa, które miały realny oddźwięk
w rzeczywistości.
25 kwietnia na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczysty koncert pod patronatem
Prezydenta RP, którego hasłem jest „Nie lękajcie się iść pod prąd”, 26 kwietnia czuwanie i Event
Światła, a 27 kwietnia transmisja Mszy św. Kanonizacyjnej z Rzymu.
Skarb Solidarności
Projekt zakłada poznanie idei solidarności od strony naukowej i praktycznej. Dzięki hojnemu wsparciu
amerykańskiej fundacji Fetzer Institute 10 wybranych osób będzie przez pół roku spotykać się
z najlepszymi polskimi i zagranicznymi ekspertami m.in. Dariuszem Gawinem, Ireneuszem Krzemińskim,
Zdzisławem Krasnodębskim, prof. Danielem Philpottem czy prof. Andrea Bartolim. O solidarności
opowiedzą też jej praktycy m.in. Jerzy Wieteszka, fotograf „Solidarności”. Uczestnicy programu stworzą
praktyczny przewodnik „Solidarność krok po kroku” (w polskiej i angielskiej wersji językowej).
Zwieńczeniem programu będzie międzynarodowa konferencja w Parlamencie Europejskim
Festiwal Gorzkie Żale
Kolejna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem „40 dni na pustyni”. Dyrektorem artystycznym jest
znany aktor i reżyser Redbad Klijnstra. Zaplanowano osiem przedstawień teatralnych w przestrzeni
miejskiej, w których udział wezmą znani aktorzy: Stanisława Celińska, Ewa Dałkowska, Katarzyna
Herman, Magdalena Kuta, Ernest Bryll, Antoni Libera i Wojciech Tomczyk. Ponadto zorganizowane
zostaną cztery koncerty pasyjne, warsztaty kulinarne, instalacje w przestrzeni miejskiej i animacje dla
dzieci.

10-lecie programu stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy
W ciągu dziewięciu lat działania programu stypendia wsparły rozwój blisko 5,5 tysiąca młodych osób.
Z okazji 10-lecia programu w listopadzie br. odbędzie się w Sali Kongresowej PKiN uroczysty benefis
pod patronatem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Centrum Myśli Jana Pawła II
Centrum Myśli Jana Pawła II to Instytucja Kultury m.st. Warszawy, która bada, dokumentuje
i w nowatorski sposób upowszechnia nauczanie Jana Pawła II. Centrum zostało powołane w 2005 roku
decyzją Rady m.st. Warszawy, a działalność rozpoczęło 1 kwietnia 2006 r. W ramach Centrum działają:
Instytut Naukowo-Badawczy, Dział Upowszechniania i Dział Społeczny. Centrum posiada własne studio
telewizyjne Foksal11, bibliotekę i chór.

Więcej informacji na:
www.centrumjp2.pl
www.facebook.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II
www.facebook.com/festiwalgorzkiezale?fref=ts
www.gorzkiezale.pl
www.skarbsolidarnosci.pl
www.facebook.com/pierwszepietro?fref=ts
www.foksaleleven.pl
www.facebook.com/foksaleleven?fref=ts

